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Voorzitter! 

Inleiding 
Vandaag behandelen we de tweede bestuursrapportage over het lopende jaar en de 
begroting waarin staat wat het college voor heeft met het beleid en de financiën voor 2020.  

Ook dit jaar hebben onze ambtenaren en het college een stevige klus gehad om deze 
stukken op te stellen. Afgelopen maandag kregen we nog de gelegenheid om uitgebreid 
technische vragen te stellen en onduidelijkheden te doen wegnemen. Voor dit alles ook 
namens mijn fractie onze welgemeende dank.  

Er zijn wel een paar algemene opmerkingen die wij op deze plaats willen maken. De eerste 
opmerking is, dat de tijd die ons, als gemeenteraad is gegund tussen de ontvangst van de 
conceptbegroting en deze algemene beschouwingen nog altijd veel te kort is. Zou het niet 
mogelijk zijn volgend jaar de conceptbegroting twee weken eerder aan de 
gemeenteraadsfracties te verstrekken?i  

Mijn tweede opmerking betreft het taalgebruik. Als wij, en ik denk dat ik dan namens alle 
betrokkenen bij de gemeentepolitiek kan spreken, het gemeentebestuur dichter bij de 
mensen willen brengen en, zoals het college het noemt, “van buiten naar binnen willen 
werken“, dan valt er nog heel wat te verbeteren aan de overmaat aan ambtelijk taalgebruik, 
niet alleen in de begroting, maar ook in de presentaties die de wethouders en de 
burgemeester vorige week je hebben gegeven. 

De gemiddelde inwoner begrijpt dit soort taal niet, en, om eerlijk te zijn, wij als 
gemeenteraadslid ook niet altijd. Volgens mij word je een betere wethouder als hier niet laat 
verleiden tot ambtelijk taalgebruik en in heldere, begrijpelijke woorden, uitlegt wat de 
gemeente het komend jaar gaat doen en niet gaan doen. 

Zou het wellicht geen goed idee zijn om een neerlandicus in te schakelen om de 
toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de begroting te verbeteren?ii 

S.M.A.R.T. 
Een van de onderwerpen die wij vorig jaar hebben aangedragen was de gedachte om de 
beleidsvoornemens meer “smart” te maken. In de kern komt het erop neer dat 
beleidsvoornemens zoveel mogelijk in concrete kwantificeerbare doelstellingen worden 
geformuleerd, waarvan de resultaten uiteindelijk gemeten kunnen worden zodat die 
resultaten ook kunnen worden verantwoord. Mijn fractie diende hier eerder al een motie over 
in, die is aangehouden, in de hoop dat bij het opstellen van de begroting stappen in de 
goede richting zichtbaar zouden worden. 

Wij zien, hoewel wij binnen de raad wel bijval kregen, hier niets van terug in de begroting. 
Het blijft op verschillende punten toch weer bij zeer algemene doelstellingen, die weinig 
concreet zijn.  

Als voorbeeld noem ik het onderdeel over de internationale samenwerking met de Duitse 
buurgemeenten. De inhoud daarvan is al jaren min of meer gelijkluidend, in die zin dat de 
waarde van een dergelijke samenwerking wordt aangegeven en melding wordt gemaakt van 
de contacten die er hebben plaatsgevonden. Of de jarenlange inspanning echt tot resultaat 
heeft geleid, wordt echter niet duidelijk. Je zou kunnen denken aan het bevorderen van 
grensarbeid door het opzetten van een grensoverschrijdende vacaturebank of een project 
waarbij MBO studenten aan beide zijden van de grens niet alleen studeren voor nationale 
diploma’s en kwalificaties, maar ook de in het buurland gangbare kwalificaties behalen. 
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Een sluitende begroting, of toch juist niet ? 
Deze vraag stelde ik u vorig jaar vanaf deze plaats ook al. Volgens het veelal klakkeloos  
overgenomen persbericht is de begroting 2020 sluitend. De burgemeester zei dat trouwens 
ook in zijn deel van de “troonrede”. Ik vergeleek vorig jaar de gemeentebegroting met het 
huishoudboekje wat vroeger bij ons thuis werd bijgehouden. Daarin werd ook rekening 
gehouden met vaste onontkoombare lasten en was het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de 
inkomsten minimaal even hoog zijn als de uitgaven. 

Het college noemde vorig jaar de begroting voor 2019 sluitend, hoewel er helemaal geen 
sprake van was dat de inkomsten even hoog zouden zijn als de uitgaven. Zoals het er nu in 
de tweede bestuursrapportage uitziet wordt het in de realiteit niet anders. Meer uitgeven dan 
er aan inkomsten binnenkomt betekent dat je een begroting hebt met een tekort. Als je dat 
tekort moet oplossen door de spaarpot, die je als appeltje voor de dorst hebt bewaard, op 
zijn kop te zetten, of naar de bank loopt om een lening op te nemen, dan is er geen sprake 
van een sluitende begroting. Zowel in 2019 als, als we de begroting mogen geloven, in 
2020, moet Oude IJsselstreek de algemene reserve aanspreken en nog meer geld lenen. 

• Niks sluitende begroting dus. 

Wij zijn er voor het eerlijke verhaal. Een begroting sluitend noemen als de gemeente veel 
geld moet bijlenen en de rekening in de toekomst legt, is tegenover onze inwoners 
volksverlakkerij. Waarom geeft het college niet eerlijk toe dat er meer wordt uitgegeven dan 
wat er binnen komt en de begroting dus niet sluitend is?iii 

In een begroting moet je eerlijk zijn en jezelf vooral niet rijker rekenen dan je bent. 
Boekhouders noemen dat het voorzichtigheidsprincipe. Daar kun je, hoewel dat niet 
verstandig is, aan voorbij gaan. Dat kan je bijvoorbeeld doen door te optimistisch te zijn over 
te verwachten inkomsten en besparingen, terwijl je aan de andere kant te verwachten 
uitgaven en risico’s juist wat lager inschat. Als je dat in een concept voor de 
gemeentebegroting doet, dan neem je niet alleen de gemeenteraad en de provinciale 
toezichthouder, maar vooral ook jezelf in de maling. Niet verstandig, niet behoorlijk en dus 
niet doen! 

Zo halverwege afgelopen voorjaar liet het college aan de gemeenteraad weten dat de 
financiële vooruitzichten voor 2020 zodanig slecht waren, dat er moeilijke keuzes moesten 
worden gemaakt. Ons werd gevraagd om, zodra de gemeenteraad uit de 
zomervakantieperiode zou zijn geraakt, over de keuzes van gedachten te wisselen. Toen wij 
echter van vakantie terugkwamen, werd deze bijeenkomst afgeblazen. Het was kennelijk 
niet meer nodig. 

Het lijkt er wel eens op of het financiële beleid van deze wethouders is gebaseerd op 
dagkoersen. Bij hun aantreden was er nog een gedegen financieel beleid afgesproken, 
waarbij als doelstelling werd gegeven de leningenportefeuille af te bouwen en het eigen 
vermogen juist wat te versterken. Precies het beleid wat vanuit de VVD ook in de vorige 
collegeperiode werd bevorderd. Dat beleid werd alleen al snel klakkeloos aan de kant gezet, 
ook door het CDA, dat voorheen wel waarde hechtte aan een verstandig en zuinig financieel 
beleid. 

Inmiddels is het omgedraaid. Er wordt juist aanzienlijk meer geleend en het eigen vermogen, 
wat is te beschouwen als het door mij al genoemde appeltje voor de dorst, wat je nodig hebt 
in slechtere tijden, slinkt in 2020, net als in dit jaar.  De stand van de leningenportefeuille aan 
het eind van deze collegeperiode wordt voorzien op ca 128 miljoen euro, in plaats van de in 
het coalitieakkoord voorgespiegelde 110 miljoen euro. De algemene reserve blijft steken op 
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ca 21 miljoen euro i.p.v. de voorspelde opbouw naar ca 29 miljoen euro. En dit allemaal 
zonder dat we rekening hebben gehouden met een eventuele uittreding uit Laborijn. Daar 
kom ik zo nog op terug. 

Een andere doelstelling die is losgelaten is de scheiding tussen de gelden die voor het 
sociaal domein bestemd zijn, en die welke voor de overige gemeentelijke taken zijn 
bestemd. Toen de decentralisatie’s op ons afkwamen is voor die scheiding gekozen om de 
andere gemeentelijke taken niet in de knel te laten komen. Onderhand is dat anders en 
wordt er, vanwege de tekorten binnen het sociaal domein, bezuinigd op het onderhoud van 
de wegen, het bescheiden budget voor burgerinitiatieven en zelfs de post onvoorzien moet 
het ontgelden. 

Terug naar het voorzichtigheidsprincipe. Ik wil u herinneren aan de discussie die hier vorig 
jaar is gevoerd tussen mijn fractie en de toenmalige fractievoorzitter van Lokaal Belang, de 
heer Gerrit Vossers. Die discussie ging over de haalbaarheid van de toen in de begroting 
opgenomen voorspelling dat met ingang van 1 januari 2020 geen sprake meer zou zijn van 
tekorten binnen het sociaal domein. Dat was een hoogst onwaarschijnlijke en onvoorzichtige 
inschatting, maar volgens Gerrit Vossers zou het allemaal goedkomen, hij wist alleen nog 
niet hoe.  

Nou, nee hoor dus! Er is nog altijd een flink tekort op het sociaal domein en daar waar dat 
tekort dit jaar wat minder hoog is uitgevallen komt dat niet door bereikte besparingen als 
gevolg van nieuw ingevoerd beleid, want dat blijkt een betrekkelijk gering bedrag van zo’n 
€ 200.000 te zijn, maar is dat de gevolgen van de omstandigheid dat de rijksoverheid, 
gelukkig en terecht, wat is bijgesprongen. Ik heb hierboven het woord “volksverlakkerij” 
gebruikt. Dat is hier ook weer op zijn plaats. 

Dit jaar is het al niet veel anders, en worden weer een veel te positief beeld geschetst van 
de toekomst. Het meest in het oog springend is daarbij dat er geen enkele rekening wordt 
gehouden met de kosten die samenhangen met het eventueel uittreden uit de 
gemeenschappelijke regeling Laborijn. Dat kan, hoewel wij beseffen dat er hard aan wordt 
gewerkt om deze kosten binnen de perken te houden, in het slechtste geval leiden tot een 
kostenpost van vele miljoenen.  

Er wordt echter in de meerjarenbegroting gedaan alsof het uittreden uit Laborijn of het 
drastisch aanpassen van de samenwerking binnen Laborijn, ons niets gaat kosten. 
Onvoorzichtig en de kop in het zand steken. Zelfs bij een uiterst gunstig scenario, waarbij 
geen sprake is van een volledige uittreding, is daar toch een flinke kostenpost aan 
verbonden? 

Waarom staat Laborijn eigenlijk alleen als PM-post bij de risico’s genoemd? Wat is het 
“worst-case” scenario? Komt dat overeen met de afbouwperiode van vijf jaar, die in de 
jurisprudentie voorkomt?iv 

Verder wordt maar al te gemakkelijk gerekend met een geringere bijdrage aan diverse 
gemeenschappelijke regelingen. Deze gemeenteraad heeft de bezorgdheid uitgesproken 
over overschrijdingen en stijgende kosten, b.v. bij de VNOG. De mogelijkheid om invloed op 
de hoogte van onze bijdrage te hebben is beperkt tot het indienen van een zienswijze bij de 
begroting van de gemeenschappelijke regelingen, waarna uiteindelijk het algemeen bestuur 
de begroting vaststelt. 

De fractie van de VVD wil graag voorkomen dat onze toehoorders van vandaag ons gaan 
zien als zwartkijkers. Ja wij hebben, naar onze stellige overtuiging terecht, grote zorgen over 
de financiële toekomst van deze gemeente. Die zorgen zijn, doordat bij de presentatie van 
de begroting financiële doelstellingen niet of nauwelijks aan de orde zijn gekomen, zeker niet 
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minder geworden. Juist als je als college stelt de kwaliteit van de zorg en dienstverlening en 
de invulling van andere gemeentelijke taken centraal te stellen en individueel maatwerk te 
wilen leveren, zal je, net als wij thuis doen, de tering naar de nering moeten zetten. Besturen 
is prioriteiten stellen, soms pijnlijke keuzes maken en voldoende lef hebben om daarover 
verantwoording af te leggen. 

We zijn er wel van overtuigd dat er hard gewerkt wordt aan het terugdringen van 
overschrijdingen binnen het sociaal domein, met name de jeugdzorg, zonder de kwaliteit van 
de zorg geweld aan te doen. We zijn er niet van overtuigd dat dit, zeker niet in het tempo wat 
in de begroting wordt geschetst, tot financiële resultaten in de zin van het terugdringen van 
de tekorten, zal leiden, maar hopen uiteraard op vooruitgang. Ook de andere voorzieningen 
in deze gemeente moeten namelijk in stand blijven, want daar hebben de hardwerkende 
mensen, zoals verpleegkundigen, leraren en andere mensen met een gewone baan, ook 
recht op. 

Voorzitter!, we willen onze bijdrage vanavond niet te lang maken en zullen in de 
commissies nog diverse onderwerpen aansnijden. Een aantal onderwerpen snijden we nu al 
aan: 

Het proces naar een gemeentelijke toekomstvisie/omgevingsvisie kent inmiddels al een 
lange geschiedenis. Zo langzamerhand zal een meer concreet naar het einddoel moeten 
worden toe gewerkt en moet de breed opgehaalde inbreng een plaats krijgen. Mijn fractie 
meent dat het tijd wordt voor resultaten en concretisering. 

De gemeenteraad heeft helder aangegeven veel belang te hechten aan de verdere 
ontwikkeling van de recreatie en vrijetijdseconomie. Tot twee maal toe behandelden wij 
een beleidsnotitie hierover, die de gemeenteraad als onvoldoende bestempelde. Wethouder 
Kock stipte dit onderwerp in haar presentatie al kort, naar ons inzicht te kort, aan. Ik hoor 
niets meer over groene-loper-beleid, laat staan dat ik de groene loper al zie uitrollen.  

Mijn fractie meent dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de achterstand die er ten 
opzichte van andere Achterhoekse gemeenten bestaat deels weg te nemen, door 
toepassing te geven aan elementen uit de circulaire economie om moderne vormen van 
tijdelijk verblijf voor recreatie of studie mogelijk te maken, terwijl ook de mogelijkheid tot 
vestiging van een museale instelling binnen onze gemeente zou moeten worden onderzocht. 
Sterker nog, wij hebben in een korte notitie al een richtinggevende inbreng gegeven. Het 
belang van groeiende werkgelegenheid is daarin verwoord.  

Wij begrijpen niet goed dat, ondanks de door de gemeenteraad ingenomen positieve 
houding ten opzichte van een groeiende vrijetijds economie, daarvoor een behoorlijk budget 
ontbreekt. Waarom heeft het college niet of nauwelijks budget gereserveerd hiervoor? Hoe 
denkt het college zonder budget op het gebied van de vrijetijdseconomie in deze 
collegeperiode tastbare resultaten te bereiken?v Mijn fractie wil daar in de komende 
commissievergadering verder over spreken, waarbij ook de mogelijkheid om wat dekking te 
vinden door een opslag op de toeristenbelasting te leggen niet onbespreekbaar is. 

Een ander onbelicht onderwerp in de begroting en de presentaties daarover betreft de 
regionale samenwerking binnen de Achterhoek. Daarbij stonden wij versteld van de kritiek 
van Lokaal Belang, die zij in de pers hebben geuit over de nieuwe samenwerking. Er is 
immers een gestage ontwikkeling, waarin de samenwerking tussen AchterhoekBoard, 
AchterhoekRaad, de thematafels en de deelnemende gemeenten zich nog moeten zetten. 
Het belang van samenwerking op het gebied van regionale economische ontwikkeling, 
ruimtelijke ordening, waaronder woningbouw, bereikbaarheid en tal van andere onderwrpen 
kan niet worden onderschat. Juist als je niet houdt van geluiden die een verdergaande 
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gemeentelijke herindeling aan de orde stellen, is het beter goed samen te werken. In de 
AchterhoekRaad zie ik dat, met name, lokale partijen, ook die van ons, moeite hebben met 
het samenwerkingsdenken. Misschien dat een naam als Lokaal Belang, wat belemmerend 
werkt om ook regionale belangen in ogenschouw te nemen en deze soms boven het loutere 
lokale belang te stellen. Het is niet aan ons om andere politieke stromingen te zeggen wat zij 
moeten doen, maar zou een samenwerking tussen verschillende lokale groeperingen onder 
de naam “Achterhoeks Belang” niet een mooie ontwikkeling zijn. 

Even alle gekheid op een stokje. We hebben in 2018 heel uitgebreid stilgestaan bij de 
hernieuwde regionale samenwerking. Wat ons betreft had daar iets ander uit moeten komen 
dan wat het is geworden. Wij zien een hechte samenwerking, waar niet telkens de 
individuele gemeentelijke belangen tegenover elkaar worden gesteld, als ideaal. Nu hebben 
we een AchterhoekRaad met weinig formele bevoegdheden, die voornamelijk op basis van 
gezag en overtuiging en het besef dat het wel gaat om de stem van 
volksvertegenwoordigers, haar werk moet doen. Ik roep Lokaal Belang op daarin haar rol op 
te nemen en niet langer een louter negatieve houding in te nemen. 

Tot slot viel het mij op dat wethouder Ankersmit in de presentatie met geen woord heeft 
gerept over de toekomst van de N18 en de overige verkeersproblematiek rondom het 
doortrekken van de A15 en de inmiddels schuil dagelijkse opstoppingen op de A12.  

Bereikbaarheid is voor onze regio en de economische ontwikkeling van cruciaal belang. 
Daarom is in de Achterhoekraad, op initiatief van de VVD en met steun van het CDA, een 
motie aangenomen met als strekking dat de N18 vanaf Varsseveld een weg dient te zijn 
waar 100 km/h kan worden gereden op tweemaal twee gescheiden rijstroken. Dat moet 
meer zijn dan een stip op de horizon, maar is liefst een breed gedragen streven op de 
middellange termijn. Graag vernemen wij van het college welke resultaten wij op dit vlak in 
2020 kunnen verwachten.vi 

Voorzitter, ik kom tot het eind van onze bijdrage en dank u voor de gelegenheid deze te 
mogen uitspreken. Zoals u weet had ik nu graag de reactie van het college gehoord en, met 
name op het punt van het al dan niet sluitend zijn van de begroting en het voor mijn fractie te 
grote optimisme over de cijfers, het debat aangegaan.  

Samenvatting gestelde vragen : 
 
i Zou het niet mogelijk zijn volgend jaar de conceptbegroting twee weken eerder aan de 
gemeenteraadsfracties te verstrekken?  
 
ii Zou het wellicht geen goed idee zijn om een neerlandicus in te schakelen om de toegankelijkheid en 
begrijpelijkheid van de begroting te verbeteren? 
 
iii Waarom geeft het college niet eerlijk toe dat er meer wordt uitgegeven dan wat er binnen komt en 
de begroting dus niet sluitend is? 
 
iv Waarom staat Laborijn eigenlijk alleen als PM-post bij de risico’s genoemd? Wat is het “worst-case” 
scenario? Komt dat overeen met de afbouwperiode van vijf jaar, die in de jurisprudentie voorkomt? 
 
v Hoe denkt het college zonder budget op het gebied van de vrijetijdseconomie tastbare resultaten te 
bereiken ? 
 
vi N18: Graag vernemen wij van het college welke resultaten wij op dit vlak in 2020 kunnen 
verwachten. 
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